
Nummer 164/17 1 
Bijlage 1 CONCEPT 2 
Kort verslag van de overlegvergadering van de faculteitsraad op maandag 6 maart 2017. 3 
 4 
Aanwezig raad:   De Jeu, Ubbink, Eggenkamp, Medendorp, Bonnet, Reinders, Janse 5 
Aanwezig bestuur:  De Snoo, De Winde, Schinkelshoek, Allaart , Van Veen (not) 6 
Afwezig:   Danen, Kannangara, Brown, Zwep, Oortmarssen, Kraft, Gaillard,  7 
 8 

1. Opening en agenda 9 
Ubbink heeft bij afwezigheid van Kannangara en Danen het vooroverleg voorgezeten. De raad heeft 10 
Martijn Janse verkozen tot nieuwe voorzitter van de raad. Voor de rondvraag wil de raad ( De Jeu) een 11 
vraag stellen over de beschikbaarheid van onderwijsruimtes na de zomervakantie. 12 
 13 

2. Notulen overlegvergadering 6 februari 14 
Geen tekstuele opmerkingen.  15 
Lopende acties: 16 
Het outreach document zal in aprilvergadering op de agenda staan. 17 
Het programma van het 1e jaar van het nieuwe Biologie curriculum is waarschijnlijk in mei gereed. 18 
De Winde zal checken of het vervolgoverleg met de commissie onderwijs over de studievoorschot-19 
middelen in maart is gepland. 20 
De Winde zal zorgen dat het overzicht van de huidige ICT-O activiteiten deze week aan de raad wordt 21 
gestuurd. 22 
Schinkelshoek zal checken of de afgesproken reminder aan de studenten van de verhuizing van het 23 
Educatief Centrum daadwerkelijk is verstuurd. 24 
 25 

3. Mededelingen faculteitsraad. 26 
Geen mededelingen. 27 
 28 

4. Mededelingen faculteitsbestuur 29 
Ingekomen en verzonden stukken februari: Geen vragen. 30 
Besluiten van het faculteitsbestuur februari: Geen opmerkingen 31 
Stand van zaken Nieuwbouw 32 

 Voor fase 2 verwacht de stuurgroep in de komende vergadering een voorstel met daarbij behorende 33 
begroting te kunnen vaststellen ten behoeve van besluitvorming door het College. 34 

 De NMR apparaten zijn afgelopen weekend met succes verhuisd naar de nieuwbouw. Het LCP is daarmee 35 
bijna leeg. 36 
De bouw van de tijdelijke hoofdingang heeft een tijdje stilgelegen maar er wordt nu weer aan gewerkt. 37 
Over het opknappen van de route vanaf die ingang naar de nieuwbouw heeft het bestuur vanochtend een 38 
besluit genomen. Een plan voor de binnentuin is bijna gereed. Schinkelshoek verwacht dat half-eind april 39 
de doorgang door de hoogbouw zal worden afgesloten. De parkeergarage is technisch in orde bevonden 40 
maar er zijn nog enkele praktische zaken te regelen voordat hij in gebruik genomen kan worden. 41 

 Aan de problemen met de temperatuur in de nieuwbouw wordt gewerkt. Gebruikers zijn op de hoogte. 42 
 Stand van zaken onderwijsvernieuwing 43 
 Vandaag vindt er ook een universiteitsbrede bijeenkomst over onderwijsvernieuwing plaats. Het 44 

vervolgoverleg met de werkgroep onderwijs over de studievoorschot middelen zal in maart plaatsvinden. 45 
15 maart zal dit onderwerp ook in het overleg met de opleidingsdirecteuren op de agenda staan. De 46 
Winde verwacht in april een concept voorstel in de raad te kunnen brengen. 47 

 De meegestuurde notitie versterking MSc-opleidingen is een samenvatting van de plannen van de 48 
opleidingen en vormt een belangrijk onderdeel van de onderwijsvernieuwingsplannen. Input van de raad 49 
is welkom. Verder is de onderwijsagenda bij de stukken gevoegd. 50 
Janse vraagt waarom de W&N wil selecteren voor de MSc toelating. De Winde antwoordt dat de 51 
doorstroommasters 2 jaar geleden zijn afgeschaft. Iedere student met een BSc diploma kan overal aan een 52 
MSc beginnen. Er bestaat geen automatische doorstroom meer, een MSc is een nieuwe studie. 53 



Opleidingen willen dan terecht weten wat voor bagage de BSc heeft en of er een reële kans is dat de MSc 54 
wordt behaald. Voor iemand die na 10 jaar met de hakken over de sloot zijn BSc haalt is dat geen gelopen 55 
zaak. Wanneer niet aan de toelatingscriteria wordt voldaan volgt geen automatische afwijzing maar zal de 56 
toelatingscommissie zijn/haar dossier bekijken en dan beslissen.  In de wet staat dat een BSc altijd ergens 57 
in Nederland een MSc moet kunnen volgen. Leiden heeft een probleem als ze als enige geen additionele 58 
criteria stelt. 59 

 Janse heeft terloops van deze eisen gehoord in de opleidingscommissie Natuurkunde. In het OsOC bleek 60 
dat ook onze chemieopleidingen met deze gedacht spelen. Bij studenten leeft de angst dat hun BSc “niets 61 
meer waad is”. De indruk bestaat verder dat het vooral om gemiddelde cijfers gaat, voor toelating tot de 62 
MSc gemiddeld een 7. Hij vraagt zich af hoe de commissies andere meer soft skills ( zoals bestuurlijk 63 
activiteiten etc) gaan beoordelen. Voor toelating tot een honours programma wordt een 7.5 gevraagd.  64 
Dat is een klein verschil. Hij is bang dat studenten door deze eisen geen extra activiteiten naast hun studie 65 
meer willen doen. De Winde antwoordt dat de criteria voor  de honours trajecten universiteit breed 66 
gelden, de opleidingen zelf kunnen eisen stellen voor toelating tot de MSc. De criteria dienen te worden 67 
opgenomen in de OER en cijfers mogen niet het enige criterium zijn. Er is dus een rol voor de OCs om dit in 68 
de gaten te houden, daarna is de faculteitsraad aan zet bij de behandeling van de OERen. 69 

 Janse vraagt of het niet beter is om het niveau/kwaliteit van de BSc opleiding te verhogen zodat een goede 70 
aansluiting op de MSc is. De Winde antwoordt dat alle opleidingen constant bezig zijn met kwaliteit en 71 
aansluiting. Goed voorbeeld momenteel zijn Natuurkunde en Biologie. 72 

 De Snoo vat samen dat BSc en MSc twee verschillende opleidingen zijn. In de MSc wordt de student 73 
opnieuw welkom geheten. Wat het proces betreft worden de eisen geformuleerd in de opleidingen, 74 
daarna gaan de voorstellen in de OER naar de raad. Hij ziet wel graag enige afstemming over zowel de 75 
gemiddelde cijfers als voor de meer “zachte criteria”.  76 
De Winde vult aan dat er in maart een bijeenkomst met de voorzitters en leden van de OCs zal 77 
plaatsvinden in het kader van de nieuwe wetgeving en de rol van de OCs.. De regelingen m.b.t. MSc 78 
selectie zullen alleen gelden voor nieuw binnenkomende studenten. 79 

 Ubbink heeft gezien dat buitenlandstages van studenten wordt aangemoedigd. Dat leverde in de 80 
examencommissie chemie veel discussie op. Stelling is dat de studenten een Leids diploma krijgen en dus 81 
aan de Leidse kwaliteitsmaatstaven moet voldoen. Het is lastig om de kwaliteit van stages en becijfering in 82 
het buitenland goed te borgen. Hij stelt voor dat de  hoofdstage binnen het instituut wordt gedaan en 83 
cijfers van eventuele tweede stages buiten Nederland door de Leidse begeleider worden gegeven (op basis 84 
van een evaluatieformulier van de begeleider ter plaatse). De Winde kan de redenering volgen en vindt 85 
het idee om de cijfers door Leidse begeleiders te geven een goed idee. Tevens is hij van mening dat 86 
buitenlandervaring van studenten erg belangrijk is en aangemoedigd dient te worden. Dat is het doel van 87 
de passage in het stuk. De Snoo vult aan dat buitenlandervaring ook kan helpen bij het verkrijgen van een 88 
promotieplaats. Schinkelshoek vindt dat ook nagedacht moet worden over mogelijkheden voor financiële 89 
ondersteuning van de studenten en dat dit onderdeel zou moeten zijn van de internationaliseringsagenda 90 
van de faculteit). Bonnet beaamt dat Erasmusbeurzen niet kostendekkend zijn. 91 

 Eggenkamp is bezorgd dat het individuele MSc scriptie-onderzoek vervangen gaat worden door duo-92 
onderzoeken. Dat gebeurt nu, tot haar ongenoegen, bij de BSc scripties bij BFW. De Winde wil daar graag 93 
buiten de vergadering met haar over doorpraten maar geeft aan dat er zijns inziens een duidelijk verschil is 94 
tussen een BSc en een MSc scriptie. 95 

 Ubbink heeft het voornemen gelezen om de BSc geheel in het Engels te gaan geven. Hij heeft daar een 96 
duidelijk andere mening over. De Winde antwoordt dat de discussie hierover met de opleidingen is gestart 97 
en 2 opleidingen ( Informatica, Sterrenkunde) al hebben aangegeven dit te willen. Om dat formeel af te 98 
kaarten moet je tijdig met de voorbereidingen beginnen. De Jeu is bang voor verdringing van Nederlandse 99 
studenten door buitenlandse. Bij grote aantallen kunnen de wettelijke kaders vloeibaar worden. De Winde 100 
zegt dat de faculteit voor de lange termijn het marktaandeel aan studenten wil behouden. Landelijk is er 101 
een trend om meer in het Engels te gaan geven. Een internationale studentenpopulatie kan ook de 102 
kwaliteit van de opleiding ten goede komen. 103 

 Bonnet vraagt of het “probleem” al niet wordt opgelost met de international BSc opleiding. Die is alleen 104 
voor de life sciences en zal een ander karakter hebben dan de reguliere BSc studies.. 105 
De Snoo vat samen dat het goed is nu de discussie goed te voeren en boven tafel te krijgen waarom de 106 



opleidingen dit willen. Proces van invoering/ opnemen in het Leids register duurt 2 jaar. Andere 107 
universiteiten zijn er niet slechter van geworden. Het is niet per sé de bedoeling om dit generiek over de 108 
faculteit in te voeren 109 

 Bonnet vraagt wat het bestuur voor ogen heeft wanneer gesproken wordt over professionalisering van 110 
OCs/ECs.  Die passage zal nog verder worden aangescherpt i.s.m. academische zaken. Het onderwerp 111 
wordt universiteitsbreed aangepakt. Het gaat vooral over scholing van leden van de commissies. Ubbink 112 
meent dat de EC dan ook de goede gereedschappen moeten hebben voor hun taak. Wanneer een docent 113 
tevens je baas is, wordt het lastig hem aan te spreken op zijn onderwijsprestaties. De Winde antwoordt 114 
dat de EC een onafhankelijke rol  heeft en daarom ook wordt benoemd door het faculteitsbestuur. 115 
Wanneer de commissie zijn taak niet goed kan vervullen is de route dit bij het bestuur aan te kaarten. 116 

 Bonnet is lid van een universitaire werkgroep datamanagement. Hij constateert dat de studenten buiten 117 
de boot vallen en de regelingen vooral op AIO’s en PDs gericht worden. Dat acht hij geen goede zaak; de 118 
structuur zou voor iedere onderzoeker hetzelfde moeten zijn. De Snoo stelt voor dat daarvoor een apart 119 
overleg tussen Bonnet, De Winde en Schinkelshoek wordt gepland. 120 
 121 

 De Jeu vraagt wat de plannen zijn voor de onderwijsruimtes direct na de zomervakantie, dit in verband 122 
met problemen in het afgelopen najaar. Schinkelshoek antwoordt dat er afgelopen najaar 2 maal een 123 
bezettingsgraadonderzoek is geweest. Conclusies daaruit waren: (i) veel ruimtes worden wel geboekt 124 
maar niet bezet, (ii) een substantieel deel van de ruimtes staan leeg. 125 
Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld onder leiding van Evelein Gerstel (instituutsmanager STRW en 126 
oud studiecoördinator) die zich hierover met de roosteraars buigt. Het helpt bijvoorbeeld niet wanneer  127 
opleidingen verschillende tijden gebruiken voor de start van de college-uren. Met schaars goed zoals 128 
studiezalen moeten we efficiënt omgaan. Ze verwacht dat het probleem zich volgend jaar niet zal 129 
voordoen.  130 

  131 
5.  Rondvraag en sluiting 132 

De NSE enquête kent nu een opkomst van 41.5%. We hebben nog een week om het percentage van vorige 133 
jaar (56%) te verbeteren. 134 
 135 
ACTIES: 136 
Uitwerkingsplan Datamanagement FR voorjaar 2017 
Visiedocument outreach FR mei 2017 
Nieuw curriculum 1e jr Biologie t.z.t. delen met FR 
studievoorschotmiddelen Vervolgoverleg werkgroep onderwijs in maart met 

ideeën vanuit de opleidingen, gemeenschappelijk 
prioriteren in FR april of mei 

Stand van zaken ICTO bij W&N Van Veen zal overzicht rondsturen 
Duo-scripties bij BFW Eggenkamp en De Winde 
Datamanagement voor studenten Bonnet, De Winde, Schinkelshoek 
  

 137 


